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Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Il-qtil tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-ISIS 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

3. Iħeġġeġ lil kull wieħed mill-Partijiet 

Kontraenti tal-Konvenzjoni tan-NU dwar 

il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt ta' 

Ġenoċidju, iffirmata f'Pariġi fid-

9 ta' Diċembru 1948, u ta' ftehimiet 

internazzjonali oħra rilevanti, b'mod 

partikolari l-Istati Membri, biex 

jimpedixxu delitti tal-gwerra, delitti kontra 

l-umanità u l-ġenoċidju fit-territorju 

tagħhom; iħeġġeġ lis-Sirja u lill-Iraq biex 

jaċċettaw il-ġuriżdizzjoni tal-Qorti 

Kriminali Internazzjonali; 

3. Iħeġġeġ lil kull wieħed mill-Partijiet 

Kontraenti tal-Konvenzjoni tan-NU dwar 

il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt ta' 

Ġenoċidju, iffirmata f'Pariġi fid-

9 ta' Diċembru 1948, u ta' ftehimiet 

internazzjonali oħra rilevanti, b'mod 

partikolari l-Istati Membri, biex 

jimpedixxu delitti tal-gwerra, delitti kontra 

l-umanità u l-ġenoċidju fit-territorju 

tagħhom; iħeġġeġ lill-pajjiżi kollha li 

għadhom ma għamlux dan, inklużi lis-

Sirja u lill-Iraq biex jaċċettaw il-

ġuriżdizzjoni tal-Qorti Kriminali 

Internazzjonali; 
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Emenda  2 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Il-qtil tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-ISIS 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 14 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

14. Jenfasizza l-importanza li l-komunità 

internazzjonali tipprovdi protezzjoni u 

għajnuna, inkluża protezzjoni u għajnuna 

militari, f'konformità mad-dritt 

internazzjonali, lil dawk kollha fil-mira 

tal-hekk imsejjaħ "ISIS/Da'esh" u ta' gruppi 

terroristiċi oħra fil-Lvant Nofsani, bħall-

minoranzi etniċi u reliġjużi, u li dawn il-

gruppi jipparteċipaw f'soluzzjonijiet 

politiċi futuri permanenti; jistieden lill-

partijiet kollha involuti fil-kunflitt biex 

jirrispettaw id-drittijiet universali tal-

bniedem u jiffaċilitaw l-għoti ta' għajnuna 

u assistenza umanitarja permezz tal-mezzi 

kollha possibbli; jitlob il-ħolqien ta' 

kurituri umanitarji; iqis li l-postijiet tal-

kenn, protetti minn forzi b'mandat min-NU, 

jistgħu jkunu parti mir-risposta għall-isfida 

enormi biex tingħata protezzjoni 

temporanja lil miljuni ta' refuġjati mill-

kunflitt fis-Sirja u l-Iraq; 

14. Jenfasizza l-importanza li l-komunità 

internazzjonali tieħu l-miżuri kollha 

meħtieġa, f'konformità mad-dritt 

internazzjonali, biex tipprovdi protezzjoni 

u għajnuna lil dawk fil-mira tal-hekk 

imsejjaħ "ISIS/Da'esh" u ta' 

organizzazzjonijiet terroristiċi oħra fil-

Lvant Nofsani, bħall-minoranzi etniċi u 

reliġjużi, u li dawn il-gruppi jipparteċipaw 

f'soluzzjonijiet politiċi futuri permanenti; 

jistieden lill-partijiet kollha involuti fil-

kunflitt biex jirrispettaw id-drittijiet 

universali tal-bniedem u jiffaċilitaw l-għoti 

ta' għajnuna u assistenza umanitarja 

permezz tal-mezzi kollha possibbli; jitlob 

il-ħolqien ta' kurituri umanitarji; iqis li l-

postijiet tal-kenn, protetti minn forzi 

b'mandat min-NU, jistgħu jkunu parti mir-

risposta għall-isfida enormi biex tingħata 

protezzjoni temporanja lil miljuni ta' 

refuġjati mill-kunflitt fis-Sirja u l-Iraq; 

Or. en 


